Peros skoltekniks Integritetspolicy
För Peros skolteknik är det viktigt att vara noggranna och seriösa i hantering av personuppgifter.
Peros skolteknik är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som hanteras och
lagras hos oss och våra sammarbetspartners.
Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina
personuppgifter behandlas korrekt. Vi strävar efter full transperens avseende hur vi samlar in,
använder och delar dina personuppgifter.
Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Peros skolteknik endast används för avsedda
ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Peros skolteknik
sker i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) som gäller fr.o.m. den 25/5-2018.

Denna policy förklarar när och varför vi samlar in och sparar personuppgifter, hur vi använder dem,
hur vi säkert förvarar dem och hur länge vi sparar dina uppgifter.
Denna policy är tillämplig när du köper varor hos oss och då det gäller kundkontakter i syfte att
upprätthålla en affärsförbindelse med dig som kund.

Vilken information samlar Peros skolteknik in om dig?
För att fullgöra begäran från besökare på vår webbplats kan du bli ombedd att uppge någon eller
några av dessa uppgifter;







Ditt namn
Din e-postadress
Din leveransadress
Din postadress
Ditt telefonnummer
Dina kontaktuppgifter

När samlar Peros skolteknik in din information?
Peros skolteknik samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss, köper eller beställer en
vara.

Hur använder Peros skolteknik din information?
Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig i enbart fastsällda ändamål. Dessa är följande:





Behandla din beställning
Hantera ditt konto
Fakturera och följa upp betalningar.
Leverera varor till rätt adress



Skicka digital information om leverans

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund.
Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av
konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att
fullgöra ditt avtal med oss.
Vid leverans av produkter kommer dina personuppgifter att överföras till vår tjänsteleverantör
(transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem
för de överenskomna ändamålen.

Peros skolteknik är de enda som äger personuppgifterna som samlas in på vår webbplats när du
lämnar dina personliga uppgifter hos oss.
Din personliga identifierbara information kommer aldrig att säljas, bytas eller överföras eller delas
vidare till något annat företag eller person i något syfte utan ditt samtycke. Detta görs enbart då det
krävs för att vi ska kunna leverera varor, genomföra en betalning eller uppfylla en begäran från dig.
Våra sammarbetspartners som hanterar personuppgifter för vår räkning garanterar en hög skyddsnivå
för dina personuppgifter enligt GDPR.

Rätt till information och rätt att inge klagomål
Under förutsättning att du inte har en pågående order eller oreglerad faktura har du rätt att, i enlighet
med vad som anges i GDPR, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas
om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt att Peros skolteknik skall sluta behandla och
radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt
till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.
Tag kontakt med oss via skolteknik@peros.se

